
голем број учесници за поведува- 
ње на диску си ja ко ja беше мо
шне отворена и конструктивна. 
На крајот врз база на изнесени- 
те најнови резултати од страна 
на југословенските и чехословач- 
ките истражувачи во проучува- 
њето на мошне значајните проб- 
леми од проблематиката за која 
стануваше збор, можеме слобод- 
но да заклучиме дека овој сим
позиум беше на високо научно 
1шво и дека во потполност ги да- 
де очекуваните резултати.

Со оглед на важноста на раз- 
гледуваната проблематика коми- 
си јата се согласи материјалите 
од симпозиумот да бидат изда-

дени во посебен зборник, а сво- 
јата XIII седница да ja одржи 
во Прага во семптември или ок- 
томври 1979 година.

Дел од учесниците на 7 октом- 
ври 1978 година ги разгледуваа 
позначајните споменици на град 
Скопје, а на 8 и 9 октомври из- 
ведоа екскурзија низ СРМ. Во те- 
кот на екскурзијата беа посете- 
ни и разгледани историските ло- 
калитети: Стоби, Алејата на не- 
победените во Прилеп, Хераклеа 
во Битола, како и бројни култур- 
но-уметнички споменици во Ох- 
рид.

Нада JYPYKOBA

НАУЧЕН СОБИР

„КУМАНОВО И KYMAHOBCKO ВО НОВ 1941—1942 ГОДИНА“
Во организација на Општинс- 

киот одбор на Сојузот на здру- 
женијата на борците од НОВ — 
Куманово, на 12, 13 и 14 декем- 
ври 1978 година во Куманово се 
одржа научен собир на тема ,Ду- 
маново и Кумановско во НОЕ 
1941—1942 година“.

Од името на Организациониот 
одбор собир от го отвори а потоа 
и го поздрави претседателот на 
Организациониот одбор Мара На- 
цева, пожелувајќи му успешна 
и плодна работа.

Во текот на тридневната рабо
та на научниот собир беа подне- 
сени 45 реферати и соопштенија 
од четириесетина автори, чија 
главна преакупација се состое- 
ше во осветлувањето на објектив- 
ната вистина на настаните од бо- 
гатото историско минато на Ку
маново и Кумановско во Народ-

ноослободителната војна и Рево- 
луција. А^л од презентираните 
реферати на: д-р Орде Иваноски 
„Состојбата на револуционерно- 
то движенье во Куманово и Ку
мановско пред Втората светска 
војна“, д-р Иван Катарциев „При- 
лог кон проучување активноста 
на прогресивните сили во Кума
ново меѓу двете светски војни“; 
Михајло Мургашански „Студент- 
ската младина во Куманово сиро
ти Втората светска војна до оку- 
пацијата на земјата“ како и ре- 
фератот на Ристо Бајалски „Се- 
ќавања за дејноста на Панче Пе- 
шев во периодот 1935 — 1937 го
дина“ во својата основа ja обра- 
ботуваа проблематиката на рево- 
луционерното движење во Кума
ново и Кумановско непосредно 
пред војната, третирајќи ги про- 
бдемите на ошдтествено-економс-
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ката и национално-политичката 
положба проследена со активнос- 
та на прогресивните сили-изразе- 
на дреку работничката и студент- 
ската младина.

За настаните сврзани по оку- 
пацијата на земјата 1941—1942 го
дина, покрај другото беа трети- 
рани и овие проблеми: активнос- 
та на партиоката организација, 
дејноста на Месниот комитет, 
формирањето и работењето на 
партиската техника, активности 
на СКОЈ како и формирањето 
и дејноста на партизанските од- 
реди 1941 година. За понапред 
наведените проблеми поопсежно 
беше обработено во рефератите 
на: д-р Владо Ивановски „Сос- 
танокот на Месниот комитет на 
КШ за Куманово од април 1941 
година“; Миодраг Арсовски „Ак
ции на Кумановската партиска 
организации’а, организирани во 
периодот по нападот до воспоста- 
вувањето на бугарската окупа- 
торска власт во Куманово“; д-р 
Миле Тодоровски „Формиранье на 
големобугарски организации и 
друштва во Куманово во 1941— 
1942 година и нивниот неуспех“; 
Филимена Михајлова „Градската 
партиска конференција во Кума
ново — мај 1941 година“; д-р Бо- 
ро Мокров „Агитационо-пропагаи- 
дната активност на МК КШ за 
Куманово со посебен осврт на 
весникот „Аедо Иван“; Симо 
Младеновски „Формирањето и 
работата на партиската техника 
во Куманово 1941 година“; д-р 
Растислав Терзиовски „Штрајкот 
на учениците од Кумановската 
гимназија виден врз база на по- 
веќе приложени архивски изво- 
ри“; Дејан Алексиќ „Формирање-

то на Воениот штаб и подготов- 
ките за вооружено востание во 
Куманово и Кумановско“; д-р 
Хранислав Ракиќ „Сарадња и па- 
ртиске везе КПЈ Куманова са 
партиским организацијама КПЈ 
градова у Јужној Србији 1941—
1942 године“; Салтир Пунтевски 
„Формирање и акции на Коз ј ачки- 
от партизански одред“; проф. д-р 
Александар Христов „Судските 
процеси во Куманово и каракте- 
рот на бугарската окупација“; 
Јоско Илиевски „Партијата и СКОЈ 
по настаните од 11 Октомври 1941 
година“; д-р Велимир Брезоски 
„О дно сот на организацијата на 
КШ во Куманово спрема некой 
политички и акциони ставови и 
настани од 1941 до мај 1942 годи
на“; Јордан Цеков „Односот no- 
M e ry  ПК на КПЈ за Македони- 
ja и МК на КШ за Куманово по- 
ради различните ставови по од- 
нос на политиката на ЦК на КПЗ 
за вооружена борба против фа- 
шистичките окупатори од крајот 
на 1941 година до крајот на март
1943 год.“; Боро Митровски „Ку
маново и Кумановско во 1941 и 
1942 година низ германската до- 
кументација“ како и реферати
те на другите учесници на сим- 
позиумот.

Базирајќи се на архивока до- 
кументација, референтите изне* 
соа сосема нови сознанија и пра- 
шања кои треба да послужат ка
ко потик за понатамошно систе- 
матско проучување и расветлува- 
тье на историските настани на 
Куманово и Кумановско во те- 
кот на Народноослободителната 
војна и Револуцијата. Недоволно 
проучените настани во рамките 
на Кумановската партиска орга- 
низација, кои на овој научен со-
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бир беа расветлени, претставува 
огромен придонес за нашата на
учна и поширсжа општествена 
јавност.

На крајот од тридневната ра
бота на научниот собир „Кумано- 
во и Кумаиовско во НОВ 1941 — 
1942 година“, претседателот на 
Организациониот одбор Mapa На- 
цева во завршниот збор што го 
даде беше констатирано дека во

Куманово и Кумановско во овој 
период постоеше бројна и добро 
организирана партиска организа- 
ција, ко ja уште од првите денови 
на окупацијата пристани кон ор- 
ганизирање на вооружено воста- 
ние во овој крај, во кое секако 
посебно место најдоа комунис- 
тите и работничката класа.

Ѓорѓи ЧАКАРЈАНЕВСКИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТАТА HA СЕКЦИЈАТА ЗА ИСТОРИЈА НА 
СЕДМИТЕ ЈАНУАРСКИ СРЕДБИ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Седмите јануарски средби на 
просветните работници, годинава 
се одржаа во Струга. По бројог 
на учесниците, организацијата и 
квалитетот на програмата, исти- 
те ги надминаа сите очекувања.

Во рамките на програмата, ме- 
ѓу другите, работеше и историс- 
ката секција. На нејзината сед- 
ница на ко ja присуствуваа и пре- 
тставници на Катедрата по исто- 
рија, Институтот за национална 
историја и Здружението на исто- 
ричарите беа потенцирани пове- 
ќе прашања. Меѓу прашањата, 
посебно внимание заслужуваат 
следните: 1. Координирана и пер
манентна соработка на Катедра
та, Институтот и Здружението, 2. 
Проблемот на учебниците и по- 
мошната литература, 3. Стручно- 
то усовршување на наставниците, 
4. Студиите на Втор и Трет сте
пей и сл.

По однос на координираната 
и пермаиентната соработка на 
Институтот, Катедрата и Здруже
нието се наметна потребата од 
поредовна и посигурна соработ
ка. Во дискусијата, меѓу друго-

то, беше речено дека Институтот 
секоја учебна година, со цирку- 
ларно писмо ќе ги известува Ос- 
новните училишта, и Насочено- 
то средно образование, со најно- 
вите изданија и наслови во соод- 
ветната година, а Гласникот и 
другите изданија да го најдат 
своето место во училишните би
блиотеки. Беше нагласено и тоа 
дека Катедрата преку списанието 
„Историја“ треба да дава редов- 
ни информации за достигнувања- 
та во историската наука.

Според она што го покажала 
праксата, беше истакнато дека 
стручно и перманентно усовршу- 
вање на наставниците е неопход- 
но а Катедрата за Историја и 
Републичкиот завод за образова
ние и воспитување да продолжат 
со меѓусебната соработка за ор- 
гапизирано програмирање. Струч- 
ното усовршување да се води 
континуирано, а за посетителите 
да се води грижлива евиденција. 
Беше речено дека семинарите тре
ба да се одвиваат во два дела: 
т е о р е т с к и  и п р о г р а м с -  
к и  дел, со тоа што на теоретс-
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